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I n de nieuwe Oorschelp geven we u 
informatie over zaken die zich 
hebben voorgedaan of zich zullen 

gaan voordoen in ons dorp, en brengen 
we verslag uit over bijeenkomsten en 
vieringen. Zo kunt u de 
Sinterklaasviering van 28 november in 
’t Zaaltje in beeld en geschrift 
meebeleven. 

De Heemkundekring kondigt nieuwe 
uitgaven aan; ook is er een succesvol 
verlopen avond georganiseerd naar 
aanleiding van de uitgave van het boek 
“Mariënbosch”.

U kunt lezen over een initiatief om het 
aanmoedigen tijden de 7-heuvelenloop 
tot een meer gezamenlijk gebeuren in 
Heilig Landstichting te maken.

Op 11 november zijn kinderen met hun 
lampionnetjes langs de deuren gegaan 
om het Sint Maartenlied te zingen in 
ruil voor een kleine tractatie.

Tot nu toe was het de gewoonte dat de 
kinderen alleen langs gingen bij de 
ouders van mede- Sint Maarten-lopers.

Op dringend verzoek zijn enkele 
kinderen ook bij ons, redactieleden, aan 
de deur geweest.

Omdat wij er zo van genoten hebben 
zijn we van plan om volgend jaar, in 
overleg met Heilig Boontjes, te bekijken 
of meer  bewoners van Heilig 
Landstichting, desgewenst, de kans 
kunnen krijgen om kinderen met 

lampion en lied aan de deur te 
ontvangen. U hoort van ons.

Een nieuwe rubriek in ons blad wordt 
Ondernemen in Heilig Landstichting. We 
starten met een verslag van de 
acitviteiten van de pas opgerichte 
reisorganisatie Hadiya.

 We hopen dat er veel “ondernemers” 
aan de beurt komen. In deze rubriek 
zullen we ook aandacht besteden aan 
onze adverteerders. 

N.a.v. de berichtgeving in de media 
hebben we getracht contact te krijgen 
met de directeur van Orientalis om 
aanvullende informatie te krijgen over 
de ontwikkelingen bij onze buren. 
Helaas is dit niet gelukt.

Wel is er een oproep van de “Vrienden 
van Orientalis” om vooral een bezoek te 
brengen aan de jaarlijkse kerstexpositie.

Zoals u inmiddels gewend bent zijn er 
de berichten van het bestuur van de 
Dorpsvereniging.

Er zijn enkele oproepen en er is, in de 
nieuwe rubriek Ter discussie, een 
bijdrage met betrekking tot de 
ontwikkelingen rond het Kerkebosje. 

En natuurlijk… de column.

We kunnen u melden, in reactie op 
onze oproep in de vorige Oorschelp, dat 
de KBO inmiddels een opvolger 
gevonden heeft voor Frans Geertsen.

VAN DE REDACTIE
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B urgemeester en wethouders 
hielden ieder een inleiding 
over de eigen portefeuille, 

over de ontwikkelingen ervan en wat 
de bewoners van de HLS daar 
mogelijk van zouden gaan merken. 
Na de pauze werden vele vragen 
gesteld over, onder meer, de 
plannen rond het Kerkebosje en het 
parkeerterrein, het verkeer, de 
veiligheid en allerlei andere zaken 
die de bewoners bezig houden. Een 
uitgebreid verslag van deze 
bijeenkomst is te vinden op de 
website van onze dorpsvereniging. 

Naast de vele ((twee)wekelijkse) 
cursussen/clubs in het Zaaltje en het 
Bosduiveltje wordt deze maanden 
van alles georganiseerd in ons dorp. 
Zo waren er een lezing over 
Marienbosch door de 
Heemkundekring en een concert in 
het Bosduiveltje. De Heilige 
Boontjes, het Oranje Comité en 
anderen organiseerden/organiseren 
voor de kinderen Sint Maarten, de 
ontvangst van Sinterklaas en het 
traditionele Kindje Zoeken. Voor 
ouderen zijn er de traditionele Sint 
en Kerstactiviteiten georganiseerd 
door de KBO (Katholiek Belangen 
Organisatie voor senioren). Tijdens 
de 7-heuvelenloop werden de lopers 
onder het genot van een glas 
glühwein enthousiast aangemoedigd 
door de bewoners van en aan de 
Nijmeegsebaan. En dan is er 
natuurlijk de maandelijkse borrel in 
het Zaaltje op de laatste vrijdag van 
de maand, waar iedere bewoner van 
de HLS welkom is. Het actuele 

activiteitenprogramma vindt u 
overigens steeds op de achterzijde 
van de Oorschelp en op onze 
website.

Nu we ons aan het beraden zijn op 
ons jaarplan 2010 vragen we ons af 
of er behoefte bestaat aan 
meer/andere activiteiten en, zo ja, 
welke die dan zouden moeten zijn. 
Suggesties zijn altijd welkom bij het 
secretariaat van de Dorpsvereniging. 
Suggesties zijn ook welkom voor de 
viering van het 100-jarig bestaan 
van ons dorp dat in 2011 gaat plaats 
vinden. Het museum, dat -zoals we 
hebben kunnen lezen- in dat jaar 
weer open zal gaan, en de kerk 
zullen daar de nodige aandacht aan 
besteden. Als dorp willen we niet 
achterblijven. Heeft u ideeën en/of 
wilt u meedoen aan de organisatie 
van de jubileumactiviteiten, meldt 
het ons.

Op de algemene ledenvergadering, 
die zal plaats vinden op 2 februari 
2010 om 20.00 uur, hopen we o.a. 
twee nieuwe bestuursleden te 
kunnen kiezen. De 
penningmeester Hans Cramer en 
de PR/webmaster Marian van 
Kraay hebben aangegeven hun 
functies per die datum te willen 
neerleggen. Graag doe ik een 
beroep op u om u kandidaat te 
stellen of ons te attenderen op 
kandidaten. Voor informatie kunt u 
contact opnemen met een van hen 
beiden of met het secretariaat.
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VAN DE VOORZITTER
Op 15 oktober mocht ik het voltallige college van B en W welkom heten dat 

die avond een bezoek bracht aan Heilig Landstichting. Zo’n 80 dorps-
genoten kwamen daarvoor naar het Zaaltje. 

Els de Witte
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Algemene ledenvergadering
Op dinsdag 2 februari 2010 wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Op de agenda 
staan een terugblik op 2009, financieel verslag 2009 en het beleidsplan 2010.
Daarnaast wil het bestuur een start maken met het plannen maken voor de viering van 100 
jaar het dorp Heilig Landstichting in 2011. De leden van de dorpsvereniging zullen in 
januari een schriftelijke uitnodiging ontvangen.
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H et Zaaltje was goed 
voorbereid: alles stond 
gastvrij klaar, koffie en thee 

werden  prima en snel goed geregeld 
door onze nieuwe beheerder en 
echtgenote. Petje af! Mariënbosch, 
een MMS (Middelbare Meisjes school).

De voorzitter Marga van Schalkwijk 
opende de avond met een terugblik 
op die opleiding. Een opleiding die 
helemaal paste in die tijd: veel 
godsdienst en veel algemene 
ontwikkeling in de vorm van talen, 
kunstgeschiedenis, algemene 
ontwikkeling en handwerken! Een 
opleiding niet gericht om als vrouw 
zelf ooit je eigen brood te kunnen 
verdienen maar gericht op het 'een 
ideale echtgenote' zijn waar een man 
mee voor de dag kon komen....

Frans Geersten gaf een beeldende 
powerpoint-presentatie over 
verwezenlijking van al deze 
idealen. Een prachtig, trots gebouw 
dat, toen de bomen nog niet zo 
hoog waren, een imposante indruk 
maakte op dorp en omgeving van 
Heilig Landstichting. Alles kwam 
daarbij aan bod: 
ontstaansgeschiedenis, 
architectuur, de opleiding en de 
oorlogstijd waarbij Mariënbosch 

eerst een Duits en later een 
gealliëerd hospitaal werd.

In de zaal zaten veel oud-leerlingen 
die foto's herkenden en zelfs riepen: 
'Dat ben ik'.

Kortom een feestelijke afsluiting voor 
al de inspanningen van de schrijvers 
van dit nieuwe boekje: Frans 
Geertsen, Teun de Groot, Riet de 
Groot-Biessels en Helma Nijenhuis. 
En natuurlijk voor Richard 
Boshouwers die er altijd voor zorgt 
dat onze  boekjes geen taalfouten 
bevatten!

Alle deeltjes van de serie uit 'De 
historie van Heilig Landstichting' zijn 
te koop bij Restaurant Rozenhof en 
per email bij 
spanhoff.suerink@inter.nl.net.

Nog even een dringende oproep: de 
werkgroep zit nog vol plannen voor 
historisch onderzoek naar ons dorp 
en is naarstig op zoek naar 
enthousiaste mensen. Wilt u 
meedoen: bel Marga van Schalkwijk 
tel 024-3602870.

Tineke van der Brug

Presentatie van het boek “Mariënbosch”

Heemkundewerkgroep Heilig Landstichting presenteert deel 7 uit de historie van 
Heilig Landstichting: Mariënbosch, Geschiedenis van klooster en pensionaat. 
18 November volle bak (ruim 70 mensen). 

Canon van de Groesbeekse geschiedenis
Speciaal voor de Groesbeekse jeugd is er het boekje ‘De Canon van de 
Groesbeekse geschiedenis in vijftig vensters'. De canon is uitgegeven door de  
Heemkundekring Groesbeek naar een idee van wethouder Giesbers en 
gefinancierd door de gemeente Groesbeek.

Alle kinderen krijgen op de Groesbeekse basisscholen dit mooie boekje De 
Canon van Groesbeek aangeboden. Daarom mogen de 10-jarige kinderen van 
Heilig Landstichting niet achterblijven. 

Ben je 10 jaar, geïnteresseerd in de geschiedenis van onze gemeente, 
bijvoorbeeld van duizenden jaren geleden tot de voetbal, de kerk, de winkels, 
de musea? Geef dan je naam en adres door aan Lies van Campen 
(lies.vancampen@inter.nl.net). 



S TICHTING HADIYA REIZEN, 
opgericht op 21 juni j.l. 
organiseert elk voor- en najaar 

wandeltochten door de Sinaïwoestijn. 

Initiatiefnemer en begeleider is Marion 
Meulenbroek, sinds 1995 woonachtig in 
ons dorp. Marion spreekt Arabisch en is 
bekend met de Islam en de cultuur van 
bedoeïenen. In een gesprek vertelt zij 
enthousiast over haar ervaringen. 

“De meeste mensen denken bij een 
wandeltocht door de woestijn aan een 
uitgestrekte eenvormige zandvlakte die te 
voet doorkruist wordt. Niets is minder 
waar. De woestijn is veelkleurig, 
veelvormig en beschikt over bijzondere 
flora en fauna. Zonsopkomst, 
 zonsondergang en de sterrenhemel ’s 
nachts zijn onvergetelijk.”

Viermaal per jaar bestaat de mogelijkheid 
om met Marion in de Sinaïwoestijn te 
wandelen. Er wordt een 11-daagse en 
een 8- daagse reis aangeboden. De 
laatste is iets lichter. Met de bedoeïenen 
als gids en gastheer worden de mooiste 
plekjes aangedaan. Er is geen 
leeftijdsgrens voor deze tochten. Mocht 
het lopen te vermoeiend worden dan kan 
men van de rijkamelen gebruik maken. 

“Een beetje avonturiersbloed is voor deze 
wandelingen wel gewenst want ’s nachts 
slapen we onder de blote hemel en we 
eten van een kleedje dat zomaar op de 
grond wordt uitgespreid. Tafels en stoelen 
zijn er niet in de woestijn. Maar het eten 
zelf leidt daar niet onder: elke dag vers 
brood,salades, fruit en oriëntaalse hapjes.”

Naast het begeleiden van de reizen 
coördineert Marion enkele kleinschalige 
projecten in de regio. De woestijn en haar 
bewoners hebben zoveel te bieden dat 
het goed is om ook wat terug te doen: 
door hulp bij het opruimen van het 
zwerfvuil, door het geven van Engelse les 
aan de kinderen en door een programma 
rond het traditionele borduurwerk van de 
vrouwen.

Voor verdere informatie, zoals 
bijvoorbeeld over data en prijzen, wordt 
verwezen naar info@hadiyareizen.nl en 
naar www. hadiyareizen.nl

Nagekomen bericht: Er vindt een 
voorlichtingsavond plaats voor een 
cuturele reis en een wandelreis naar de 
Sinaï en Jordanië in maart a.s. in ‘t 
Zaaltje op donderdag 7 januari om 20.00 
uur .
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H eilig Landstichting groet Zeven 
Heuvelenloop

Dit stond op het spandoek, dat de 
Dorpsvereniging opgehangen had bij de 
Zevenheuvelenloop. 

Op 15 november jl. moedigden vele leden 
van de dorpsvereniging alle lopers van de 
Zevenheuvelenloop aan. Dit jaar hebben 
we als ‘zwaaipunt’ gekozen voor het 
kruispunt Josuelaan/Nijmeegsebaan. 
Daar stond onze partytent opgesteld en 
schonken we glühwein voor de 
toeschouwers en ranja voor de kinderen. 
Vooraf hadden we door middel van een 
huis-aan-huisfolder alle bewoners van de 
Nijmeegsebaan gevraagd hun vlaggen uit 
te steken en ook naar het verzamelpunt 

te komen. Het weer was goed en het was 
gezellig. Vele bekende gezichten, zowel 
tussen de lopers als bij de toeschouwers 
langs de kant van de weg. Genoeg 
interesse voor de wijn, al hadden 
sommigen enige schroom om naar de 
tent te komen zodat Marja van Rossum 
en Annelies van Gunst maar met een 
dienblad rond zijn gegaan. En daarbij 
gretig aftrek hadden.

Gezien de reacties van de mensen rond 
de tent lijkt het of er een nieuwe traditie 
geboren is: het gezamenlijk aanmoedigen 
van de lopers. Wat ons betreft tot 
volgend jaar. Misschien op een andere 
plek of met een ander spandoek, maar in 
ieder geval met z’n allen. 

Hans Cramer

ONDERNEMEN OP DE LANDSTICHTING

Maria Quant
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VAN HET ORANJECOMITÉ

Een muzikale Sinterklaas

W at past er beter bij de rode 
mantel van Sinterklaas, dan … 
precies: de rode eend van 

buurtbewoners Diny en Hans Bartels. Na 
twee jaar Heilig Landstichting te hebben 
bezocht op zijn witte schimmel, wist Sint 
het wel. Dit keer, 29 november 2009, laat 
hij zich rijden door Hans Bartels. Zo’n 
veertig kinderen uit de buurt wachten hem 
op bij ’t Zaaltje.

In ’t Zaaltje zingen de kinderen Sint 
enthousiast toe, maar na een paar liedjes is 
het stil. De muziekpieten moeten toegeven 
dat de wind hun muziek in stukjes heeft 
laten verdwijnen. Geen nood voor de jeugd 
in Heilig Landstichting. Die hebben in het 
verleden de Sint al vaker geholpen. Met z’n 
allen gaan ze op zoek naar de 
muziekstukken. Het nodige gepuzzel levert 
drie complete teksten op. Voor de 
begeleiding worden nog verschillende 
muziekinstrumenten geknutseld: 
tamboerijnen, sambaballen, trommels, 
kleppers, enzovoort.

Vanzelfsprekend moeten de kinderen nog 
even de liedjes en hun muziekinstrumenten 
aan de Sint laten horen. De Sint vertelt een 
verhaal waarbij de kinderen muziek moeten 
maken als hun kleur wordt genoemd.

Later op de middag opent Sinterklaas de 
Pietendisco. Daar zijn ook de grotere 
kinderen welkom. Op het einde van de dag 
volgen nog de worstenbroodjes en 
zelfgemaakte erwtensoep van Coby.

Wieke Coenen
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H et is duidelijk dat het wel en wee van 
het Kerkebosje niet alleen ons, maar 
velen in de gemeenschap Heilig 

Landstichting ter harte gaat. 

Mede daarom brengen wij u graag op de hoogte 
van ons voornemen medio januari te starten 
met het hoognodige bosbouwkundig onderhoud 
ervan. Het gaat daarbij om normaal onderhoud, 
voornamelijk dunning en verwijdering van 
schadelijke opstanden, en niet om enigerlei 
nieuwe aanleg van wat dan ook. 

De werkzaamheden zullen bijdragen aan een 
fraaier plaatje, benadrukken de oorspronkelijke 
rijksmonumentale aanleg, brengen veiligheid 
voor wandelaars, en zorgen bovenal voor hogere 
natuurlijke kwaliteiten in het parkbos. Kwaliteit 
door meer beleving, mogelijk nieuwe dier- en 
plantsoorten door toenemende variatie in 
biotopen, betere groeiomstandigheden etc. Het 
gaat om herstellen, scheppen en behouden.

Ook bij een recent onderzoek naar de aanwezige 
natuurwaarden zijn geen bijzondere, 
bescherming genietende dier-of plantsoorten 
aangetroffen. Vanuit Boswet of Wet op Flora en 
Fauna en dergelijke zijn derhalve geen 
bijzondere maatregelen of vergunningen 
verplicht. Maar het spreekt vanzelf dat wij, 
overigens in overleg met de Gemeente, alle 
werkzaamheden op die wijze en op die 
tijdstippen laten plaatsvinden, dat op voorhand 
negatieve effect op planten en dieren vermeden 
worden.

Wij meenden dat het goed is u tijdig van de 
onderhoudsplannen op de hoogte te stellen.

Aan alle aanwonenden of anderszins 
betrokkenen bij het “Kerkebosje’

Ger Eickmans, 
dir. Eerste Hulpstichting der 

Heilig Land Stichting

Kerst in Orientalis.
Van zondag 19 t/m woensdag 30 december viert 
Orientalis op een bijzondere manier Kerst.

“In de wolken” is dit jaar het thema. Er zullen 
allerlei activiteiten zijn, het theater Madoc heeft 
weer een voorstelling en Djaico en zijn schaap 
gaan aansluitend hierop, op pad met de 
bezoekers. En wie weet  is ook het mooie park 
zelf nog wel in een sneeuwlandschap veranderd!

Meer redenen om, samen met uw grote en kleine 
gasten een bezoek aan Orientalis te brengen. 
Vrienden van het museum hebben daarbij, zoals 
steeds, gratis entree. Vergeet dan ook  niet, uw 
vriendenkaart mee te nemen.

Loop vooral mee op de avonden 26, 27 of 28 
december in een verlicht en muzikaal omlijst 
Orientalis van het hoofdgebouw naar de 
geboortegrot.

Namens de Vriendenvereniging van Museumpark 
Orientalis, Francis Dekkers.

Unicef verkooppunt
Heilig Landstichting heeft al jaren een eigen 
verkooppunt voor Unicef van kaarten, 
cadeaus en relatiegeschenken. 

Unicef wil een blijvende betere wereld 
creëren voor kinderen. Een manier is om via 
de verkoop van artikelen hiervoor geld in te 
zamelen. Ook dit jaar heeft Unicef vele 
soorten nieuwe kaarten. Natuurlijk kerst- en 
nieuwjaarskaarten maar ook kaarten voor 
allerlei andere gelegenheden. Unicef 
verkoopt daarnaast ook diverse unieke 
cadeau-artikelen: voor groot en klein, voor 
de zaak en voor privé. Bekijk het Unicef-
boekje dat pas bij u in de brievenbus is 
gestopt. U kunt voor een overzicht ook de 
website bezoeken www.unicefshop.nl .

Het voordeel van een Unicef-verkooppunt is 
dat u de (meeste) artikelen kunt zien en 
meteen mee kunt nemen. Bovendien 
bespaart u administratie- en verzendkosten. 

Heeft u interesse dan kunt u op 
verschillende manieren met mij contact 
opnemen. Uw koop van een Unicefartikel 
helpt kinderen! 

Marij de Groot, Petruslaan 4
024 – 3563465 / 06- 50443097 
Email: jahiki@solcon.nl
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Excursie aquaduct van Groesbeek

T ijdens de bijeenkomst met Burgemeester en 
wethouders bleek er veel belangstelling voor 
de Romeinse waterleiding. Reden om een 

excursie voor Heilig Landstichting te organiseren.

In 1999 is dit bijzonder archeologisch monument 
ontdekt in onze directe omgeving. Het betreft de 
resten van een ruim vijf kilometer lang aquaduct, 
een Romeinse waterleiding. Dit aquaduct voerde 
bronwater van wat nu Berg en Dal is via wat nu 
Heilig Landstichting is, naar de castra (het 
legerkamp) op de Hunnerberg in Nijmegen-Oost.

Op zondag 24 januari 2010 van 11.00 tot circa 
13.00 is er een excursie langs de Romeinse 
waterleiding. De excursie wordt geleid door 
wethouder Theo Giesbers. Na afloop is er koffie en 
cake in het Zaaltje aangeboden door de politieke 
partij V.O.L.G.

Op het kaartje hier naast ziet u het verloop van de 
waterleiding.

Het maximale aantal deelnemers is 30. U kunt zich 
aanmelden bij Lies van Campen 
lies.vancampen@inter.nl.net

[ advertentie ]

BRIDGE
Wist u dat er al 25 jaar op dinsdagmiddag gezelligheidsbridge is in het Zaaltje? Dat is geen 
bridgeclub maar een soort instuifbridge voor mensen die het leuk vinden om wel volgens de regels 
maar ontspannen van dit prachtige kaartspel te genieten. En je ontmoet nog eens iemand anders, 
ook van buiten Heilig Landstichting. De feiten op een rijtje:
het inschrijfgeld voor een middag meespelen bedraagt €2,- per persoon; de speeltijd is van 14.00 
uur tot 17.00 uur;  melding van afwezigheid is niet nodig, nadere infromatie bij Frits Meulenbeld, tel. 
3234899 of bij de beheerder Bert Buil tel. 3976901 of 06 13780897
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TER DISCUSSIE (1)
Geheime 
overeenkomst 
tussen Thijssen en 
Eickmans over het 
Kerkebosje

T ijdens een gesprek op 1 april 
2009 tussen wethouder 
Thijssen, enkele omwonenden 

van het Kerkebosje waaronder ikzelf 
en 2 bestuursleden van de 
dorpsvereniging, vertelde dhr. 
Thijssen ons dat hij een 
overeenkomst had gesloten met dhr. 
Eickmans. Dhr. Eickmans zou afzien 
van een schadeclaim als dhr. Thijssen 
het Kerkebosje de bestemming 
begraafplaats zou geven. Van de 
exacte inhoud mochten wij geen 
kennis nemen. Die was geheim. Met 
een beroep op de WOB is het mij 
echter gelukt deze geheime 
overeenkomst in bezit te krijgen. Mijn 
beroep gold echter alleen voor 
schriftelijke overeenkomsten, niet 
voor mondelinge. Bestaat er nog een 
mondelinge overeenkomst? De 
parkeerplaats?

Een paar dingen vallen op:

1) Het besluit dateert van 10 juni 
2009. Het geeft echter uitvoering aan 
het besluit van B&W van 6 januari 
2009 zoals vermeld op de 
overeenkomst. In de besluitenlijst 
van B&W van 6 januari vind je daar 
echter niets over. Wat is er op 6 
januari besproken en waarom is dat 
besluit uit de besluitenlijst 
weggelaten? 

2) Vanaf 24 december 2008 lag het 
bestemmingsplan Kerkebos 
(bestemming bos) ter inzage op het 
gemeentehuis. Echter, op 6 januari 
2009 (2 weken later) was al het 
besluit genomen om die geheime 
overeenkomst met Eickmans te 
sluiten. M.a.w. die termijn van 6 

weken waarbinnen burgers met hun 
zienswijze invloed kon uitoefenen op 
de besluitvorming was niet meer dan 
een wassen neus omdat inmiddels al 
het besluit genomen was om het 
bestemmingsplan Kerkebos van tafel 
te vegen ten gunste van een geheime 
overeenkomst met dhr. Eickmans.

3) Planschadeclaim? De Hulpstichting 
heeft in 2003 zelf verzocht om het 
Kerkebosje (en andere percelen) de 
status van Rijksmonument toe te 
kennen. Daarmee heeft zij voor 
zichzelf de bouwmogelijkheden zeer 
sterk beperkt. Dit behoeft geen 
discussie gezien het negatieve advies 
van de RACM (dienst 
Rijksmonumenten) m.b.t. de bouw 
van een woonzorgcentrum. Dhr. 
Thijssen beroept zich op adviezen van 
onderzoekbureaus, maar deze 
worden, ook hier, geheim gehouden.

4) Het beleidsplan uit 2006 van de 
gemeente bepaalt o.m. dat een 
bijzondere begraafplaats niet binnen 
de bebouwde kom mag worden 
gerealiseerd. Het Kerkebosje ligt 
binnen de bebouwde kom. Dhr. 
Thijssen zegt nu dat hij de regels dan 
wel zal veranderen. Een vreemde 
zaak. Als uw aanvraag voor een 
dakkapel niet voldoet, zal de 
gemeente voor u de regels ook niet 
veranderen. 

Ten slotte:
Ik begrijp dat de Hulpstichting samen 
met de gemeente een begraafplaats 
wil realiseren. Dit traject dient dan 
wel de democratische weg te 
bewandelen op basis van bestaande 
wet- en regelgeving en met 
openbaarheid van alle documenten 
en afspraken. De "geheime" 
overeenkomst kan ik u op aanvraag 
toesturen. Stuur een mailtje naar: 
frankglaser@izis.demon.nl 

Frank Glaser
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KBO Heilig Landstichting
Programma Seizoen 2009-2010:

17-12-2009. Donderdag 14.00 uur. Gezamenlijk 
kerstversieringen en –decoraties maken. Plaats: 
’t Zaaltje.
18-12-2009. Vrijdag 15.30 uur. Kerst-
/adventsviering in de Taborkapel van de 
Cenakelkerk. 16.30 uur aansluitend kerstviering 
en gezamenlijke maaltijd in ’t Zaaltje.
07-01-2010. Donderdag 14.00 uur. Gelukkig 
Nieuwjaar en vervolgens de filmclub “Het 
Motief”. Plaats: ’t Zaaltje.
04-02-2010. Donderdag 13.00 uur. 
Gezamenlijke winterkostmaaltijd.

04-03-2010. Donderdag 14.00 uur. “De 
geschiedenis van de Nederlandse 
Papierknipkunst”. Plaats: ’t Zaaltje.
08-04-2010. Donderdag 14.00 uur. 
Jaarvergadering. Plaats: ’t Zaaltje.
06-05-2010. Donderdag 14.00 uur. Bezoek aan 
het Accordeon- en Harmonicamuseum “De 
Muse” in Malden 
10-06-2010. Donderdag. Jaarlijkse 
gezamenlijke busdagtocht.
Bovenstaande publicatie is onder voorbehoud. 
In verband met mogelijke wijzigingen in dit 
programma wordt U vriendelijk verzocht 
geregeld de Nieuwsbrief als bijlage bij de 
NESTOR goed te lezen.

PARKEERPLAATS
Tijdens de afgelopen info-avond in 
het zaaltje werden er vragen gesteld 
over de parkeerplaats. Volgens dhr. 
Thijssen had de Provincie aan de 
gemeente verzocht om aan te geven 
welke percelen uit de EHS konden 
worden verwijderd. Dhr. Thijssen gaf 
tevens aan dat er op dit moment 
geen plannen bestaan voor 
bebouwing van de parkeerplaats.

Dat dit geheel anders ligt wordt 
duidelijk als u de letterlijke tekst op 
de site van de Provincie er bij neemt: 
De gemeente vraagt om de 
parkeerplaats uit de EHS te halen. 
Het op termijn bebouwen van deze 
parkeerplaats, die geen ecologische 
waarde kent, past in de 
gemeentelijke visie op Wonen en 
Werken.

Een andere vraag was hoe de 
gemeente zo zeker wist dat er niet 
gebouwd zou worden. Het antwoord 
van dhr. Thijssen was dat de 
Hulpstichting in 2001 vrijwillig van 
bebouwing van de parkeerplaats had 
afgezien omdat ze anders geen 
parkeerplaats meer hadden. Dit is 
absoluut onjuist; daar zijn meerdere 
documenten over. Bijv. 
voorbereidingsbesluit 2007: In 2001 
presenteert de eigenaar de volgende 
ruimtelijke visie. Het Kerkebosje 
wordt niet bebouwd, maar krijgt de 

bestemming Museumdoeleinden 
zonder bouwmogelijkheden. De 
parkeerplaats wordt gedeeltelijk 
bebouwd met dure woningen en het 
parkeren wordt binnen het 
museumterrein gebracht, in het bosje 
naast de hoofdingang. In het artikel 
10 BRO vooroverleg over de Visie 
blijkt dat de Provincie bebouwing van 
de parkeerplaats afwijst omdat deze 
is gelegen in de EHS. De conclusie is 
dat de Hulpstichting het 
parkeerterrein wilde bebouwen maar 
dat de Provincie dit afwees wegens 
de ligging in de EHS. Nu de EHS er af 
is ligt deze weg weer open. 

Ondanks de noden van het museum 
blijf ik van mening dat grootschalige 
bebouwing rond onze wijk slechts 
uitstel zal bieden aan de nood van 
het museum, geen oplossing. 
Daarnaast mag ook wel eens gedacht 
worden aan de inwoners van onze 
wijk die hier geïnvesteerd hebben en 
wiens rechten ook gerespecteerd 
dienen te worden. Er zijn genoeg 
personen binnen de gemeente en 
binnen de dorpsvereniging die zich de 
zorgen van het museum aantrekken. 
Prima. Maar wie stelt zich nu eigenlijk 
achter de bewoners van onze wijk 
op? Daar hoor ik helaas bar weinig 
over. 

Frank Glaser
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BLAUWE ZONE

L angzaam komt ze naar me toe rijden, 
een wat oudere dame in een 
hagelwitte, bijna nieuwe Peugeot 204. 

“Mijnheer, mag ik u wat vragen, komen ze 
hier vaak controleren? Ik wil niet de kans 
lopen dat ik een bekeuring krijg.” Even moet 
ik nadenken, hier bekeuren, dat zie je niet zo 
vaak, en dat zeg ik haar dan ook. 

Dit speelde zich af, een week nadat 
Orientalis bekend had gemaakt 1½ jaar dicht 
te gaan om te gaan restaureren, met ontslag 
voor alle formele en informele medewerkers. 
En zo’n vraag van deze dame brengt dit 
besluit weer erg dichtbij, want die blauwe 
zone in ons dorp is er niet voor niets 
gekomen. Een jaar of drie geleden 
aangebracht, na veel klachten uit de buurt 
van het museum over de overlast die 
parkerende auto’s van bezoekers voor 
buurtbewoners met zich meebracht. Borden 
die aangaven dat je nog maar 1½ uur mocht 
parkeren. En het werkte, de druk werd 
steeds minder. Of leek dat alleen maar, want 
ondertussen zagen we ook het aantal auto’s 
op het parkeerterrein van het museum 
verminderen. En dan is nu het museum 
dicht. Ja, ik weet het, rond Kerst is er nog de 
kerststallententoonstelling en wat andere 
activiteiten. Maar dan dicht, in ieder geval 
volgend jaar. Zouden ze het redden? Is er 
voldoende geld voor restauratie, is er een 
concept dat bezoekers trekt en niet in 
schoonheid sterft? Of gaan we toe naar een 
situatie waarin de blauwe zone gewoon 
opgeheven kan worden, het parkeerterrein 
verwildert, en het museumterrein wordt 
ingericht als een veiligwonen-concept? Ik 
moet er niet aan denken, wij zijn ook niet 
voor niets vriend van Orientalis. Het museum 
is ons dierbaar geworden, een stukje van 
ons leven, een plek om verwonderd te 
worden, vragen te stellen, van de rust te 
genieten. Ik moet er niet aan denken het 
geschreeuw van de schoolkinderen niet meer 
te horen, de flarden Duits te moeten missen, 
de aarzelingen niet meer te zien over zal ik 
nu wel of niet het parkeerterrein opgaan 
voor € 2,50 of een boete riskeren in de 
blauwe zone. De uren ronkende bussen, de 
poepende volwassenen in het struikgewas, 

de grote rotzooi die er vaak achterblijft, dat 
alles zal ik niet missen. Maar die blauwe 
zone wel, de zone die aangeeft dat het 
museum bezocht werd en dat de aanvoer 
gereguleerd moest worden. Je bent best 
welkom in onze buurt, maar niet te lang. Je 
bent best welkom, maar laat ons onze eigen 
ruimte. Je bent best welkom, maar … En zo, 
met dit soort tegenstrijdige gevoelens, blijf 
ik hopen op een doorstart van het museum.

Praten over een blauwe zone geeft een 
aantal associaties. Ik moet denken aan Piet, 
die de bladeren in een brede strook bij zijn 
huis (zijn zone) niet de kans geeft om daar 
langer dan een dag te liggen. Tijd is voorbij, 
hup de bladbak in. En elke dag weer 
opnieuw, en uiteindelijk, als alle bladeren 
gevallen zijn, stopt hij ermee. Zo ziet het er 
goed uit en zo moet het blijven! Ik moet ook 
denken aan die buurman die achter zijn huis 
in het gemeentebosje een eigen zone heeft 
ingericht voor zijn aanhanger, waar hij zo nu 
en dan vriendelijk lachend met zijn auto naar 
toe rijdt. Hee wethouder, wat vind je daar 
nou van, moet je er niet wat van zeggen? 

Onze eigen blauwe zones, onze ruimte 
beperkend. Zo lang wil ik je in mijn buurt 
hebben, ik wil wel even tegen je aankijken. 
En gelukkig hoef ik het niet zelf te zeggen 
dat het genoeg is, het bordje voor mijn huis 
is onverbiddelijk, je krijgt maar 1½ uur van 
me. Als het zó gaat, dan mag de blauwe 
zone meteen weg. Dan leren we maar weer 
ongedwongen met elkaar om te gaan, elkaar 
te zeggen wat je dwars zit, lol te hebben met 
elkaar, en volgend jaar een groot dorpsfeest 
te vieren op dat grote lege parkeerterrein. 
Dat lijkt me wel wat. Een voorbode van ons 
eeuwfeest in 2011. Doe je mee?

Pim Spaan
wethouder vanuit de PVDA

Nijmeegsebaan 72
6564CH Heilig Landstichting

024 3604936
06 54266189

pimspaan@chello.nl

Pim Spaan, Wethouder



Zondagmiddag 20 december is er weer het traditionele 

"KINDJE ZOEKEN"
Hoe verloopt de middag:
Om 16.00 uur start het kerstconcert. Pieter Gijsberts zet de 
jarenlange traditie van Broeder Dositheus voort en geeft met, onder 
andere, oud blokfluitleerlingen van de Broeder weer een sfeervol 
kerstconcert. Om ongeveer 16.30 uur begint het spel vanuit de 
kerk. We gaan samen met Simon op zoek naar zijn weggelopen 
schaapje….. Na afloop komen we weer terug op het kerkplein om 
ons met warme chocolademelk bij het kampvuur te warmen... 
Vergeet vooral niet verlichting, in de vorm van zaklantaarns of 
lampions, mee te nemen!
Kinderen vanaf 4 jaar die mee willen doen met zingen en spelen 
tijdens het “kindje zoeken” kunnen zich vóór 17 dec. opgeven bij :
Janneke Otten tel. 024-3222387 of 
Babette Van Basten tel. 06-20566397
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[ advertentie ]

Kijk op de website voor het laatste nieuws: www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl

Activiteiten in 
´t Zaaltje
Bridgen
Op iedere dinsdagmiddag is 
er bridgen van 14.00 uur tot 
17.00 uur. Iedereen kan 
meedoen.

Biljartclubje
Tweemaal per maand: 
Vrijdag vóór de dorpsborrel 
en op Donderdag (de week 
vóór de borrel) om 16.30 
uur.

Borrel
Iedere laatste vrijdag van 
de maand: 25 december, 29 
januari, 26 februari, etc.

Nummer 13, Jaargang 3

Groene redders in 
nood
Vorige keer stond er een mooie 
foto van de mannen van Breed (de 
tuinlieden van HLS) in de 
Oorschelp waarbij werd opgemerkt 
dat een kop koffie op zijn tijd ook 
wel zou smaken. 
Die kop koffie hebben ze gekregen 
en welverdiend ook! 
Toen een zesjarig vriendje tijdens 
het verjaardagsfeest van onze 
Daniël was verdwaald, vingen zij 
hem op en brachten hem naar ons 
huis toe.                 Wieke Coenen




